
                                       Slovenská komisia Dejepisnej  olympiády 
 

                    Krajské kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 

                                               13. ročník, školský rok 2020/21 

                        Testové úlohy pre kategóriu C (9. ročník ZŠ a 4. ročník OG) 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Megjegyzés: a monotematikus rész  kérdéseit  * jelöltük meg 

 

1.*  Olvasd el az alábbi állításokat a francia király, Capet Hugo személyéről, és állapítsd 

meg, hogy igazak vagy hamisak. A válaszíven jelöld meg az igen vagy a nem választ. 

 

a) Capet  Hugo 987-ben  Franciaország  királya lett. 

b) Capet Hugo megalapította a Robert uralkodóházat . 

c) Capet Hugo a Capeting-házból származott . 

d) Capet Hugo megalapította a Koplot uralkodóházat  

e) Capet Hugo-t francia királlyá választották  

 

 

2.*  A Capeting – dinasztia  a Frank Birodalomban uralkodott  és uralkodása megmaradt 

a birodalom szétbomlása és  annak nyugati és keleti részre osztása után is. Hosszabb ideig 

uralkodtak a nyugati részben, melyből  megalakult Franciaország. Ki volt a dinasztia 

utolsó francia uralkodója?  

 

a)  IV. Lajos 

b)  V. Lajos 

c)  VI. Lajos 

d)  VII. Lajos 

 

 

3.* Állapítsd meg, melyik személyiségről van szó. 

Segítségül szolgál a mellékelt ábra. 

 

Háromévesen   király lett,  16 éves korában császár lett, és 21 

éves korában meghalt.  Ki volt ez az uralkodó?  

 

a)  I. Ottó 

b)  II. Ottó                                

c)  III. Ottó                                

d)  IV. Ottó                             

 

4.* A válaszíven állítsd történeti   sorrendbe a következő  eseményeket. Írd le az esemény 

betűjelét a legrégebbitől a legújabbig.  

 

a) Hódító Vilmos angliai partraszállása 

b) A hastingsi csata  

c) A Stamford Bridge-i csata 

d) Yorkshire –i hadjáratok   

e) Hódító Vilmost angol királlyá koronázták 

 



 

5. * Állapítsd meg, hogy melyik állítás igaz és melyik állítás hamis. A helyes megoldást 

karikázd be a válaszíven. 

 

a) Vilmos, Normandia hadvezére, a Fattyú gúnynevet viselte, mert a bal lábára sántított. 

b) Az angol királyi udvarban  Hódító Vilmos korában angolul beszéltek .  

c) A Szicíliai Királyságot a normannok alapították. 

 

6.* Állítsd  párba az uralkodókat   az országokkal, ahol uralkodtak.  A válaszívre írd 

a megfelelő szám és betű párost.  

 

  

 

  A - II. Plantagenet  Henrich             1 - Franciaország 

  B - Balduin                                       2 - Dánia 

  C - IX. Lajos                                    3 - Jeruzsálem 

  D - Knut                                           4 - Anglia 

          Knut 

 

7.* Válaszd ki az alábbi állítások közül azokat, amelyek helyesen jellemzik Fülöp Ágost 

király uralkodásának korát.  A válaszívre írd a megfelelő három számot.   

 

1) Fülöp Ágost  III. Francia Fülöp  néven is ismeretes . 

2) A középkori Franciaország első valódi, tényleges királya volt. 

3) Sikerült megtörnie a hadvezérek és grófok hatalmát . 

4) Támogatta a műveltséget, beleértve a párizsi egyetemet . 

5) Az ország fővárosa Reims lett. 

6) A  Bourbon házból származott. 

 

8.* Állítsd  párba a francia királyokat a hozzájuk fűződő eseményekkel.  A válaszívre 

írd a megfelelő szám és betű párost.  

 

 A – Fülöp Ágost     1 – Két nem túl sikeres keresztes hadjárat Észak - Afrikába  

 B – IX.Lajos           2 – Az angol hadsereg ellen folytatott sikeres harc és  

                                       a Bastille   erőd felépítése  

 C – Szép Fülöp       3 – A szövetséges csapatok felett aratott győzelem a bouvines-i csatában  

 D – V. Károly         4 – A pápa székhelyét  Avignon-ba helyezték (a képen a pápa  

                                        palotája  látható) 

 

                                        



 
                                        

 

9.* Állítsd párba az  urakodókat a  fogalmakkal.  A helyes megoldást karikázd  

       be  a válaszíven.  

  

A – Capet Hugo                      1 – császár akit  Rómában  koronáztak  

B – III. Ottó                             2 – a pápa kétszer  exkommunikálta 

C – Harold                              3 – frank hadvezér 

D – Bouillon Gottfried           4 – meghalt a harctéren 

E – II. Frigyes                         5 – a Szent Sír védelmezője 

 

 10.* Állapítsd meg, hogy az alábbi állítások közül melyek igazak és melyek hamisak. 

A helyes megoldást karikázd be a válaszíven.  

. 

 

a) III. Orbán pápa felszólította a hívőket, hogy szerezzék vissza a törököktől Krisztus sírját 

1095-ben 

b) II. Orbán pápa  felszólította a hívőket, hogy szerezzék vissza a törököktől Krisztus sírját  

1095-ben 

c) II. Orbán pápa felszólította a hívőket, hogy szerezzék vissza a törököktől Krisztus sírját  

1096-ban 

d) I. Orbán pápa felszólította a hívőket, hogy szerezzék vissza a törököktől Krisztus sírját   

1096-ban 

 

11.* Az  kusza szavakból alkoss olyan szavakat, amelyek választ adnak az alábbi 

kérdésekre. Egy esetben két  szó a helyes megoldás. A megoldást írd a válaszívre.   

tarkai, diktinter, karcíi, kriackeži vavyýpr 

 

 a) tilos egyházi szertartásokat végezni   

 b) a római –katolikus egyház ellenzői  

 c) a római – katolikusok  katonai támadásai a más vallásúak ellen és azok ellen, akik   

a kereszténység más formáját követték. 

 d) a római –katolikus egyház ellenzői Dél-Franciaországban a 12. században. 

 

 

 



12.* Jelöld meg (karikázd be) a válaszíven, hogy az alábbi állítások Oroszlánszívű 

Richárdról igazak vagy hamisak . 

 

  a) II. Henrik fia volt.  

  b) verseket írt 

  c) legyőzte  Szaladint (a képen látható) 

  d) Lothar osztrák hadvezér foglyul ejtette 

  e) kiadta a Magna Cartát 

  f) megtartotta angol pozícióját  (vagyonát)  Normandiában  

 

13. * Állapítsd meg, hogy az alábbi állítások IV. Szép Fülöpről igazak vagy hamisak . 

A helyes megoldást karikázd be a válaszíven.   

 

a) 1314 –ben összehívta  a francia rendek gyűlését. 

b) Az ország lakossága pénzrontónak nevezte  

c) A templomos lovagok vagyonának egy részét 

a johannita lovagrendnek  adta  

d) Vaskirálynak nevezték. 

  e) Meghalt, miután leesett a lóról. 

 

 

 14.  Állapítsd meg, hogy az alábbi állítások Ferenc Ferdinánd  d´Este személyéről(a 

képen látható) igazak vagy hamisak. A helyes megoldást karikázd be a válaszíven.   

   
   
  

a) I. Ferenc József unokaöccse volt.  

b) Meg akarta szüntetni a politikai dualizmust  

Ausztria-Magyarországon. 

c) 1913-ban Szarajevóban meggyilkolták. 

d) A merényletet a cseh anarchista mozgalom, a  

Fekete kéz szervezte.  

 

 

15.  Állapítsd meg, hogy  az első világháborúval kapcsolatos alábbi állítások közül 

melyek igazak és melyek hamisak. A helyes megoldást karikázd be a válaszíven.  

 

a) A harcok a nyugati fronton csakhamar árokharccá alakultak. 

b) A harcok a keleti fronton csakhamar árokharccá alakultak. 

c) 1918-ban az USA is belépett a háborúba. 

d) Lenin még a háború alatt hatalomra jutott Oroszországban. 

e) Mussolini  még a háború alatt hatalomra jutott Olaszországban.  

f) Németország 1917. november 11-én kapitulált. 

 

 

 

 

 



16.  Állapítsd meg, hogy az alábbi állítások Tomáš Garrigue Masaryk  személyéről(a 

képen látható) igazak vagy hamisak. A helyes megoldást karikázd be a válaszíven.  

 

a) Édesapja cseh volt.  

b) Fiziológiát oktatott a prágai egyetemen.  

c) Megalapította a  Nečas folyóiratot. 

d) Csehszlovákia kikiáltása után, 1918. október 28-án  

az ország első miniszterelnöke lett. 

 

 

 

 

 

17. A tömör jellemzés alapján állapítsd meg, hogy a szlovák történelem melyik két 

személyiségéről van szó a 20. század első felében és írd a vezetéknevüket  a válaszívre. 

 

a) A Szlovák Teljhatalmú Minisztériumot vezette és az Agrárpárt képviselője volt a 

Nemzetgyűlésben. 

b) Katolikus pap létére gyakran járt népviseletben és a Szlovák Néppárt alelnöke is volt.  

 

 

 

18. Az első világháború után több európai ország területe megváltozott. Némely ország 

területe  megnövekedett, némely országok pedig elveszették területük egy részét.  

Állapítsd meg, hogy a felsorolt országok közül  melyeknek  növekedett a területe és 

melyek területe kisebbedett. A válaszívre írd le a válasz sorszámát. A megoldásban segít 

a mellékelt térkép.  

 

 

1) Németország  

2) Franciaország    

3) Románia  

4) Olaszország 

5) Oroszország 

6) Dánia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   19. Szlovákiának, mint a Csehszlovák Köztársaság részének fővárosra volt szüksége 

és a választás Pozsonyra/Bratislava esett. Állapítsd meg,  hogy a Pozsonyt illető,  az 

1919-es  évre vonatkozó, alábbi állítások közül melyek igazak és melyek hamisak.   

A helyes megoldást karikázd be a válaszíven. A képen a pályaudvar gyönyörű 

díszítésének  egy megmaradt része látható.  

 

a) A lakosok többsége a szlovák vagy cseh  

nemzetiséghez tartozott.  

b) Szlovákia  második legnagyobb városa volt.   

c) A városnak volt repülőtere. 

d) A várost közvetlen vasútvonal kötötte össze  

más európai  fővárosokkal. 

 

 

 

 

20. Állítsd párba a személyiségeket a szakterületükkel, amelyben ismertté váltak. Írd 

a válaszívre a  megfelelő szám és betű párost. 

 

1) jelentős építészmérnök                                     a) Imrich Karvaš 

 

2) jelentős közgazdász                                           b) Fridrich Weinwurm 

 

3) filmrendező                                                        c) Mikuláš Galanda 

 

4) képzőművész – szlovák modernizmus                  d) Karol Plicka 

 

  

 

 

   21. A válaszíven állítsd sorrendbe a felsorolt országokat úgy, ahogy  a  második 

világháború idején Német megszállás alá kerültek – a legelőbb megszállt országtól a 

legkésőbb megszálltig.   

 

                        a) Franciaország, b) Ausztria, c) Dánia, d) Lengyelország, e) Norvégia 

 

A képen Krakkó főtere látható. 



 
 

   

   22.  Állapítsd meg, hogy a Szlovák Köztársaságot illető, 1939 és 1945 évekre 

vonatkozó   állítások   igazak vagy hamisak. A helyes választ karikázd be a válaszíven.   

 

a) A győztes háború után Németország már nem számolt az állam létezésével. 

b) Szlovákia és Magyarország között feszült volt a kapcsolat. 

c) A HSZNP kormányát „lyukas” totalitásnak nevezték. 

d) 1942 és 1944-ben Szlovákia területéről deportálták a zsidó lakosságot. 

e)  1942 -től Szlovákia területén kezdenek megalakulni a partizáncsoportok. 
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